Spiraea BIG BANG 'Tracy'
Synonim lac.: Spiraea DOUBLE PLAY BIG BANG
nazwa handlowa: Spiraea BIG BANG
nazwa hodowlana: Spiraea 'Tracy'
tawuła BIG BANG 'Tracy'
Synonim pol.: tawuła DOUBLE PLAY BIG BANG

Odmiana z serii Double Play. Szybko rosnący, gęsty krzew o zwartym, kulistym pokroju, złocisto-pomarańczowych liściach i różowych
kwiatach, osiągający docelowo 1 m średnicy. Pędy cienkie, gałązki drobne, rozgałęzione. Blaszki liściowe duże, większe niż u odmiany
‘Goldflame’, eliptyczne, ostro zakończone, na brzegach piłkowane, złocistożółte. Młode przyrosty pomarańczowe. Kwiaty ciemnoróżowe,
zebrane w płaskie kwiatostany, pojawiają się na końcach jednorocznych pędów od lipca do września. Krzew odporny na porażenie przez
mączniaka. Odmiana uzyskana z krzyżowania S. fritschiana ‘Wilma’ oraz nieoznaczonej siewki S. japonica. Krzew o przeciętnych
wymaganiach glebowych, wytrzymały na suszę i trudne warunki uprawy. Toleruje wszystkie ogrodowe uprawne gleby, źle rośnie na
glebach mokrych i ciężkich. Preferuje pełne nasłonecznienie. Odmiana odporna na mróz. Wiosenne cięcie sprzyja utrzymaniu zwartego
pokroju. Krzew polecany do ogrodów przydomowych oraz zieleni miejskiej, na rabaty, do ogrodów skalnych, na niskie żywopłoty.
Odmiana zgłoszona do Konkursu Roślin - Nowości w 2014 r. przez PEPINIERES MINIER.
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odkrywca, hodowca (selekcjoner): Timothego Wooda ze Spring Meadow
Nursery USA; wprowadzenie do handlu: Valkplant B.V. 2013 Holandia
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